
Thuishulp Rotterdam heeft een baanbrekend model om diverse 

werkzoekenden te koppelen aan het sterk groeiende aantal 

senioren dat extra ondersteuning nodig heeft, in de ‘Next Economy’: 

• Dienstverleners werken onder het label van Thuishulp Rotterdam 

• Flexibele arbeidsvoorwaarden (ZZP / regeling dienstverlening aan huis) 

• Extra binding met dienstverleners door middel van begeleiding en opleiding 

 

We hebben ca. 3 jaar diverse pilots gedaan, eerst als MicroFranchise010, daarna als On the Job. Het 

initiatief is een samenwerking tussen Enviu en de Gemeente Rotterdam. We hebben een groeiend 

aantal particuliere klanten (ouderen / mantelzorg) en ook een toenemend aantal zakelijk klanten. 

Onze klanten zijn zeer tevreden over ons en onze dienstverleners. 

De eerste jaren zijn met name gefinancierd door fondsen. We hebben nu een Europese Subsidie voor 

Sociale Innovatie en een eerste private investeerder. We zijn op zoek naar additionele financiering 

(fondsen, investeerders). Voor een stukje 2018 en voor 2019 hebben we nog € 265k nodig om de 

business rendabel op te bouwen in Rotterdam en klaar te zijn voor uitrol naar andere steden. De 

Europese subsidie betaalt een deel van de verdere kosten en de huidige investeerder doet meer mee 

wanneer er additionele financiers mee doen. Enviu is een ANBI-organisatie. 

De maatschappelijke impact:  

1) We helpen meer mensen aan werk. Zowel mensen uit de bijstand als diverse andere doelgroepen 

die weer of meer aan het werk willen: huisvrouwen, werklozen, zzp-ers, etc. Door ouderen hulp te 

bieden, met begeleiding en opleidingen, kunnen zij weer werkervaring en -ritme opdoen, 

zelfvertrouwen krijgen, zich ontwikkelen en zo weer zelf een bestaan opbouwen. We werken samen 

met o.a. de Gemeente Rotterdam en ROC’s op gebied van opleidingen voor de dienstverleners. 

 2) We helpen de groeiende groep ouderen die langer thuis woont aan ondersteuning. Hier is enorme 

behoefte aan en deze behoefte zal de komende jaren sterk stijgen. Het aantal ouderen groeit 

versneld de komende jaren; mensen worden ouder en dus meer hulpbehoevend; ze hebben minder 

kinderen en deze wonen vaker verder weg en hebben zelf een druk leven en kunnen dus minder voor 

hun ouders zorgen; ook is het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, mede daar de mensen die de 

vrijwilligers waren nu zo oud worden, dat ze zelf hulpbehoevend worden.  

De business impact:  

De zorg voor en hulp aan ouderen is een enorme groeimarkt. Deze 

kan zeer rendabel zijn, zien we bij diverse partijen in de markt. Een 

uitdaging voor veel van de huidige spelers is het vinden van 

voldoende goed personeel. Met ons unieke model hebben we 

daar een oplossing voor, waarmee we ook betere dienstverlening 

op maat aan onze klanten kunnen leveren. Met hulp van fondsen 

en investeerders voor de komende periode, voorzien we dan ook 

een gezonde financiële toekomst voor Thuishulp Rotterdam.  

Graag gaan we met u in gesprek. 
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